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LAJIPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄNKUVA 
 
(KS. TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ JA VALMENNUSJÄRJESTELMÄ) 
 

• Tehtävän tarkoitus: 
 

Lajipäällikön johtaa huippu-urheilua sekä maajoukkuetoimintaa ja vastaa niiden 
tuloksellisuudesta Suomen Nyrkkeilyliiton strategian ja ohjeiden mukaisesti. Lajipäällikkö 
raportoi liiton toiminnanjohtajalle ja esittelee tarvittaessa asioita liiton hallitukselle yhdessä 
toiminnanjohtajan kanssa.  
 
Päätehtävä(t), sisältö ja työaikaosuus: 
 

• Huippu-urheilun sekä maajoukkuetoiminnan (miehet, naiset, A-nuoret) 
organisointi ja johtaminen (60 %) 

o Johtaa Valmennusjärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä nyrkkeilyliiton 
strategian mukaisesti 

o Vastaa maajoukkueen kilpailu- ja leirikalenterin luomisesta, ylläpitämisestä ja 
niiden viestinnästä sovituille tahoille 

o Osallistuu yhdessä valmennusvaliokunnan kanssa joukkuevalintojen 
valmisteluun toimintaohjesäännön mukaisesti (urheilijat, valmentajat ja muut 
tarvittavat henkilöt). Vastaa asian esittelystä tarvittaessa hallitukselle 
päätettäväksi. 

o Vastaa valmennusjärjestelmän aiheuttamien tulojen ja menojen 
budjetoinnista, seurannasta ja raportoinnista toiminnanjohtajalle 

o Pitää yhteyttä liiton oto-valmentajiin ja tukiurheilijoiden seuravalmentajiin 
o Johtaa urheilijan polun ylläpitoa ja kehittämistä 
o Osallistuu maajoukkuetoiminnan resurssointiin ja osaamisen varmentamiseen 

yhteistyössä valmennusvaliokunnan kanssa 
o Osallistuu huippu-urheilijoiden kehittämiseen kansainväliselle huipulle 

yhdessä valmennusvaliokunnan ja muiden valmentajien kanssa 
 

• Sidosryhmäyhteistyö (10 %) 
o johtaa urheiluopistoyhteistyön suunnittelua, toteuttamista ja kehittämistä 
o pitää yhteyttä SUEK:een (AD-ohjelman vastuuhenkilö) 
o koordinoi koulutuksia 
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o suunnittelee, kehittää ja toteuttaa yhteistyötä urheiluoppilaitosten, 
urheiluakatemioiden ja Puolustusvoimien urheilukoulun kanssa. Vastaa 
urheilijapisteytyksistä.  

o vastaa huippu-urheilusuunnitelman työstöstä ja lajiriihestä 
 

• Valmennustyöhön osallistuminen (10%) 
o johtaa ja osallistuu liiton järjestämään valmennustoimintaan 

pääkaupunkiseudulla 
 

• Kansainvälisen yhteistyön ja toiminnan kehittäminen ja koordinointi (5 %) 
o osallistuu kansainvälisen yhteistyön ja toiminnan kehittämiseen sekä 

koordinointiin yhteistyössä liiton oto-valmentajien ja seuravalmentajien 
kanssa 
 

• Suomalaisen valmennusosaamisen kehittäminen (5 %) 
o johtaa valmentajakoulutusten koordinointia ja kehittämistä yhteistyössä 

ulkoisen palveluntarjoajan kanssa. 
 

• Muut tehtävät, sisällöt ja työaikaosuudet: (10 %) 
• Osallistuu liittosihteerin vastuulla olevan kisamatkaprosessin toimenpiteisiin. 

o Leiri- ja kilpailukutsujen luominen liittojohtoisille matkoille 
o yhteydenpito joukkueen jäseniin tarvittaessa 

• Osallistuu varustepakettien ja muiden maajoukkueasusteiden toimituksiin 
(lajipäällikkö henkilöt, määrät, koot, yms, liittosihteeri, toimitukset). 

 
 


